
Agenda: (voor zover niet hierna genoemd) 
Vrijdag       24 januari 10.00 - 12.00 uur: (Ichthuskerk:) Inloopochtend 
Zaterdag    25 januari 09.00 - 12.00 uur: U kunt (oud) papier afleveren bij de container op het  
                                                                                                                 Industrieterrein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                      Oecumenische Zondagsbrief  

                                
Grote-of Johanneskerk                                    Ichthuskerk           

     
                
                                                           

  Heilige Jozef                         
        
                                                                 19 januari 2020                                                        
 

Voorgangers:          Ds.Gerben v.Manen en Pastor Joost de Lange. M.m.v. Interkerkelijk koor. 
                                Organist: Richard den Ouden. 
Lezingen:                Handelingen 28 : 1 - 10, Marcus 16 : 14 - 20.  
Kindernevendienst: voor alle groepen.   
Collectes vandaag: 1

e
 Kerk, 2

e
 voor de diaconie en de 3

e
 collecte voor de PKN Oecumene.   

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komende week: 26 januari 10.00 uur: Grote-of Johanneskerk. ds. A. Roding- Schilt, Schoonhoven. 
                                      26 januari 09.30 uur:  Heilige Jozef: Pastor Mw. G. Martens. 
Koster Grote kerk:  Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603 
Koster Ichthuskerk: Teus Verkuil tel.0180-663287 
Predikant: Onze gemeente = vacant (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba) 
Pastoraal werker: Mw.Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en 

donderdag.Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445 
e.mail:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 

Scriba:   Mw. Martine Sluimer,Schuwacht  16, 2941 EL  Lekkerkerk.  
                                      tel.0180 - 660607. e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
Website:  www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl 

 
Bericht van overlijden: 
Op 17 januari is in de leeftijd van 83 jaar overleden Jacoba Margje Rietveld- Sels. Zij was dooplid van onze 
gemeente. Op 24 januari aanstaande zal er een afscheidsplechtigheid zijn in het uitvaartcentrum aan de 
Burgemeester van de Willigenstraat. Aanvang 11.00 uur. Omstreeks 12.00 uur zal dan de begrafenis 
plaatshebben op de algemene begraafplaats in Lekkerkerk. Na afloop is er van 12.30 tot 13.30 uur 
gelegenheid tot condoleren in voornoemd uitvaartcentrum. 

                                                                                                                                        
 
 
 

 
 
 

Ziekenhuisopnamen e.d.: 
Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda: 

- Dhr.A. Berger 
IJsselland Ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC  Capelle a/d IJssel: 

- Dhr.C.A.v.d.Bos 
Ronssehof, Ronsseweg  410, 2803 ZX Gouda: 

- Mw.L.M.v.d.Werken- Hoogerdijk 
- Mw. C. de Vreede- Stubbe 
- Laurens Avanze, ’s Gravenweg 355, 2905 LC Capelle a/d IJssel: 
- Dhr. H.D.P.Soutendijk 

Thuisgekomen: 

- Mw. T.E. Deelen- de Vos 
 

BLOEMEN: 
De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar mw. T.E.Deelen- de Vos.   
 

Lied van de week: Geen i.v.m. oecumenische dienst. 

 
Zingen:  

Lied 275: 1, 3, 4, “Heer Jezus, koning en gezalfde God”, Lied 304, Lied 321: 1, 4, 6, 7, Lied 338a,         
Lied 339c, Lied 340b, Tafelgebed, Lied 704: 1, 2, 3, Lied 416.   

 
 

 
 
 

mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
Vandaag:  
Oecumenische viering met Heilig Avondmaal: 

Tijdens de dienst hopen we het Heilig Avondmaal te mogen vieren. We doen dit in lopende vorm. 
We vieren het in de “lopende vorm”, d.w.z. dat u na aanwijzing van de ouderling naar voren kunt gaan om 
van de pastor of predikant het brood (de matse) aan te nemen. Daarna wordt u verzocht om linksaf of 
rechtsaf te slaan (afhankelijk van het vak waarin u zit) en dan de wijn of druivensap te drinken. Vanuit het 
midden gerekend komt u eerst langs de diaken met een grote beker met wijn, daarna één met een schaal 
met kleine bekertjes en als laatste een diaken met de beker druivensap.  
  
Het thema is “Buitengewoon”. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoortje o.l.v. 
Anton Tijssen en Richard den Ouden (orgel/piano). Na de viering is er gelegenheid om elkaar, onder het 
genot van een kopje koffie/thee of een glaasje limonade, te ontmoeten. 
De week van 19 t/m 26 januari is de “Week van Gebed voor de eenheid van christenen”. 
 
Ouderenmiddag Dinsdag 21 januari  14.30 uur: 
Dinsdag is er een ouderenmiddag in de ontmoetingruimte van de Ichthuskerk. 
Er komt een medewerker van de MAF de vliegende hulporganisatie naar verre en moeilijkbereikbare landen. 
Ze werken samen met flying doctors en het rode kruis. 
Naast een boeiend verhaal is er ook een verkooptafel van de MAF. 
Heeft u vervoer nodig, dan kunt u bellen naar Aagje Buys 663779 of Adri de Vries 663537. 
 
Matthäus aan de Maas: Rotterdam Ahoy - 21 maart 2020. 

De EO organiseert komend voorjaar Matthäus aan de Maas; zangers (m/v) en koren uit het hele land 
kunnen hieraan meedoen. Matthäus aan de Maas biedt de mogelijkheid om de hoogtepunten van de 
Matthäus Passion te zingen in een koor van ruim 2.000 zangers. Meer informatie: 
https://portal.eo.nl/mattheus-passion/ 
 
Van de kerkenraad: 

Na vier jaar actief te zijn geweest te zijn in de kerkenraad is deze maand de zittingstermijn verstreken van 
Nel van Eesteren als ouderling en Priscilla Buijs als diaken.  
De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat er twee gemeenteleden bereid zijn gevonden om met ingang 
van dit jaar het ambt van diaken te vervullen, te weten Mariet Verkuil en Hennie Klerk. Eventuele bezwaren 
kunnen tot en met vrijdag 24 januari schriftelijk worden ingediend bij de scriba via scriba@pkn-lekkerkerk.nl . 
Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend zullen Mariet Verkuil en Hennie Klerk  
op zondag 26 januari in het ambt worden bevestigd. 
 
Omdat we nog steeds (minimaal) twee vacatures open hebben staan voor ouderlingen wordt het wel moeilijk 
om alle taken goed te blijven uitvoeren. Binnen het pastoraat hebben we hier overleg over gehad. We gaan 
nadenken hoe we het pastoraat op de lange termijn goed vorm kunnen geven met minder ouderlingen. Voor 
de korte termijn zijn we op zoek naar coördinatoren die de ouderlingen kunnen ondersteunen in de wijken. 
De coördinator ondersteunt de ouderling door administratieve taken over te nemen. Zoals bijvoorbeeld het 
bijhouden en doorgeven van mutaties aan de contactpersonen. De coördinator heeft contact met de 
ouderling, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de kerkenraad. 
Wilt u coördinator worden of wilt u hier meer over weten, laat dit dan weten aan de scriba (scriba@pkn-
lekkerkerk.nl)  of via de telefoon op 660607. 
 
Vervoer naar kerkdienst: 
Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar heeft u geen vervoer of kent u iemand die vervoer nodig heeft. 
Laat het ons dan weten, dan regelen we dit graag voor u! Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht  bij 
de diaconie, telefonisch via 0180-663747 of via diaconie@pkn-lekkerkerk.nl  
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